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Gestuurde evolutie tegen de varro-

amijt 

 

,,De varroamijt is in de jaren vijftig van de oosterse ho-

ningbij uit Azië naar de Europese honingbij gekomen, 

doordat mensen met hun bijen gingen reizen  , zegt 

Johan Calis, beroepsimker en behorend tot  De vitale bij 

. ,,Toen is bijna de hele wereld besmet geraakt.    

,,De oosterse honingbij heeft zich samen met de varro-

amijt ontwikkeld, er heerst een natuurlijk evenwicht tus-

sen de twee. Gezonde bijen kunnen de mijt overleven, in 

tegenstelling tot de Europese honingbijen. Ze worden 

verminkt en verzwakt door de mijten. Zonder bestrijding 

gaan ze dood.   

Bestrijding 

Toen de varroamijt net in Europa was verschenen, wisten 

imkers weinig van de parasiet af. Ze gebruikten chemi-

sche middelen om zo snel mogelijk van de mijten af te 

zijn. De varroamijt werd echter resistent voor deze mid-

delen. 

,,Nu bestrijden we de mijten met organisch oxaalzuur, 

waar ze niet resistent voor worden. Nadeel is, dat dat om 

de zoveel tijd moet gebeuren. Bovendien leren de bijen 

zo nooit om zelf de mijt te overleven  , legt Pam van 

Stratum, ook beroepsimker en betrokken bij  De vitale 

bij , uit. 

Om die reden startte een tiental hobby- en professionele 

imkers uit Laren en Blaricum in het voorjaar van 2009 de 

teeltgroep. Doel: het kweken van gezonde bijen die de 

varroamijt de baas worden.  

Selectie 

Calis: ,,We begonnen met een aantal volken, waarvan 

een gedeelte na de winter overbleef. Daarmee zijn we 

verder gegaan. Net voor het moment dat een bijenvolk 

flink gaat groeien (in het voorjaar), splitsen we het op in 

vijf kleine, nieuwe volkjes, met ieder een nieuwe konin-

gin. Zodra de koningin eitjes legt, gaat het volk hard 

groeien. De mijten kunnen zich niet zo snel voortplanten. 

In de nieuwe volkjes zitten dus minder mijten.   

,,We selecteren de tien sterkste volken die de winter 

hebben overleefd. Alleen die splitsen we op in kleinere 

volkjes  , zegt Van Stratum. ,,De andere volken gaan de 

gewone imkerij in. We herhalen dit proces met de ge-

zondste volken elk jaar, tot we over een aantal jaren bij-

envolken hebben gekweekt die de varroamijt de baas 

kunnen.   

Na vijf jaar beslissen de imkers afhankelijk van de resul-

taten of het project doorgaat. ,,We willen het systeem in 

ieder geval overbrengen naar andere imkers, zodat lokale 

bijenpopulaties kunnen worden versterkt.   

Calis: ,,Het is imkeren op een ander niveau. Beginnende 

en ervaren imkers leren van de teeltgroep. Dat is al een 

enorme winst! Maar, ook belangrijk: imkers zijn behoe-

ders van een monument. De bijen doen alles zelf, maar 

wij sturen ze, met moeder natuur in het achterhoofd. Zo 

kunnen ze overleven.   

 

 

 


